Oddział PTTK Łucznik Radom

„Spontaniczny rajd Łucznika”
Ogólne warunki udziału
WSTĘP
Spontaniczny rajd Łucznika to nowa inicjatywa naszego Stowarzyszenie. Główny cel wydarzenia to spędzenie wolnego czasu na
turystycznym szlaku. Za każdym razem może być to inna forma, np. turystyka piesza, rowerowa czy samochodowa. Jak nazwa
wskazuje informacja o wydarzeniu może pojawić się na kilkanaście godzin przed planowanym wyjazdem 

1. CEL RAJDU




upowszechnienie krajoznawstwa wśród turystów
poznanie historii, kultury i zabytków zwiedzanego regionu
popularyzacja turystycznych rajdów spontanicznych

2. ORGANIZATOR


Oddział PTTK „Łucznik” w Radomiu

3. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY


Kierownik rajdu: wskazany na www danego wydarzenia

4. TERMIN I MIEJSCE:
wskazany na www danego wydarzenia

5. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
W imprezie mogą uczestniczyć wszyscy turyści, zrzeszeni i niezrzeszeni w PTTK.
Sposób zgłoszenia będzie wskazany na www danego wydarzenia
Udział w rajdzie jest bezpłatny. Prosimy o dobrowolne przekazywanie pieniędzy na cele statutowe Oddziału. Przelewem na
konto 55 2530 0008 2039 1049 6708 0001 tytuł przelewu: „wpłata na cele statutowe: imię i nazwisko”. Wszystkie pieniądze
wspomogą naszą dalszą działalność turystyczną.

6. ŚWIADCZENIA:


Opieka przewodnika na trasie

7. PROGRAM IMPREZY:
wskazany na www danego wydarzenia

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW




Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
zasad ochrony przyrody,
karty turysty,



postanowień niniejszego regulaminu oraz zaleceń kierownictwa rajdu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:








Rajd jest imprezą non-profit i nie ma charakteru komercyjnego. Impreza organizowana jest na zasadach
samoorganizacji siłami wolontariatu, zgodnie ze statutem PTTK.
Członkowie PTTK z opłaconymi składkami za 2019 lub 2020 rok są ubezpieczeni od NNW, pozostali uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników imprezy i przez
nich spowodowane.
Rajd może być odwołany jeśli wystąpią duże opady lub silny mróz.
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach zamieszczonych w mediach oraz
materiałach promocyjnych Organizatora, patronów i sponsorów, a także na gromadzenie tychże danych w bazach
danych Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018,
poz.1000).
Uczestnik zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail
zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/02 poz. 1204).

KLAUZULA INFORMACYJN A NA PRZETWARZANIE D ANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r. poz. 1000) oraz ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)
1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Odział
Łucznik(dane kontaktowe 26-610 Radom, ul. Czachowskiego 46, tel. 661 702 673 e-mail: lucznik@pttk.radom.pl)
2. Oświadczamy, że respektujemy wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, zapewniając Panu/Pani:
1) prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
2) prawo do sprostowania danych – po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w przypadku
cofnięcia przez Pana/Panią swojej zgody na przetwarzanie danych, a także, gdy zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania
danych, bądź gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo to przysługuje Panu/Pani w następujących przypadkach: w razie
zakwestionowania prawidłowości danych osobowych - na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych danych; w
sytuacji gdy przetwarzanie okaże się niezgodne z prawem, a sprzeciwi się Pan/Pani usunięciu danych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystania; po wniesieniu przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do
odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony – o ile będzie to
technicznie możliwe;
6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem (dotyczy tylko celów ubezpieczeniowych i
marketingowych);
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Dane osobowe przekazane Nam przez Pana/Panią przechowywane będą przez okres 10 lat.
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przez Nas udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administratorzy danych nie mają zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Kontakt z wyznaczoną przez nas osobą kontaktową możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl;
poczta@mfo.pttk.pl.

